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В ДНЗ «Монастирищенський професійний ліцей», згідно 
постанови КМ України та Наказу МОН України від 27.02.2018 

рік №206,  створений та функціонує НПЦ зварювання 



Підтримали створення центру підприємства регіону: 

 ПАТ «Монастирищенський Машинобудівний завод» 

ТОВ «Монастирищенський котельний завод» 

ТОВ «Котельний завод «Енергетик» 

ТОВ «Котельно-механічний завод «Пархоменко». 



 Головна мета                                                                                         
Навчально-практичного центру  зварювання  

 
це вдосконалення практичної підготовки та впровадження в 

навчальний процес новітніх виробничих технологій із 
застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, а 

також співробітництво та взаємозв'язок між підприємствами 
регіону закладами професійної (професійно – технічної) освіти з 

метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих 
технологій у сфері зварювання.   



Оновлено майстерню ручного 
дугового зварювання плавким 

електродом 

Створено майстерню ручного 
дугового зварювання неплавким 

електродом в середовищі 
інертного газу 

Але обидві ці майстерні дозволяють виконувати  

механізоване зварювання в середовищі захисного газу та  
роботи із плазмового різання.  



Зварювальний тренажер 
та його використання  для 

під час навчання  та для 
профорієнтації  



Багатопроцесорні зварювальні системи «Фроніус»   

МаgicWave 190 EF: 
ММА та ТІG 

однофазне джерело 

TransSteel 2200: ММА, 
MIG/МАG та ТІG 

однофазне джерело 

TransSteel 2700: 
ММА, MIG/МАG, 

трифазне джерело 

Основна перевага – довговічність та витривалість, мобільність, 
зручність та зрозумілість в налаштуванні, швидкість опанування та 

засвоєння зварювальних вмінь та навичок, 



Система плазмової різки 
професійного рівня  

портативна та проста у 
використанні 



Апарат по 
заточуванню 

вольфрамових 
електродів 

Neutrix WAG 40 

Електрошафа 
сушильна 

СНОЛ 7/350 
для сушки 
електродів 

Стрічкова пила 
по металу  
PPK-90U  

Монтажна пила 
Metabo  

CS 23-355 Портативна 
кромкофрезерна 
машина PQX-15 



Інструменти та приладдя, спецодяг та 
сучасні  зварювальні маски 

Монтажна 
збиральна плита 



Зварювальні столи та система вентиляції 



Розривна машина 
 

дозволяє продемонструвати учням 
випробовування зварювальних зразків на 

розтяг та згин, що є основним при атестації 
зварників 



Робоче місце майстра з 
можливістю 

демонстрації  прийомів 
виконання робіт 



Уроки виробничого 
навчання в майстерні 

ручного дугового 
зварювання неплавким 

електродом і середовищі 
інертного газу 



Уроки виробничого навчання в 
майстерні ручного дугового 

зварювання плавким електродом 



Профорієнтаційна 
робота із учнями 

шкіл району  



Майстер-клас 
«Зварником я 
можу бути!» 

Захід для 
дорослого 

населення району 



Семінар – практикум 
організований 

компанією 
«Фроніус» 



Семінар ОМО педагогічних працівників 
енергетичного напрямку 



Семінар ОМО 
педагогічних 
працівників 

енергетичного 
напрямку 



Семінар ОМО 
педагогічних працівників 
енергетичного напрямку 



Навчання та підвищення кваліфікації викладачів та майстрів в.н при 
Міжгалузевому учбово-атестаційному центрі Інституту електрозварювання 

ім. Патона  



Запрошуємо до себе в гості та 
дякуємо за увагу! 


